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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan sarana untuk menuntut ilmu yang di percaya 

oleh masyarakat maupun pemerintahan Indonesia. Indonesia mewajibkan 

anak-anak bangsanya untuk mendapatkan pembelajaran sampai bangku 

SMP atau dapat dikatakan menempuh waktu selama 9 tahun. Hal ini 

dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 UU no. 20  Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini 

dikeluarkan atas dasar kesadaran pemerintah akan pentingnya pendidikan 

agar menjadi relevan seiring perkembangan jaman. Pemerintah 

mengharapkan pembelajaran selama 9 tahun ini dapat mencetak generasi 

yang benar-benar dapat menjadi andalan dan kebanggaan bangsa Indonesia. 

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut 

mewakili harapan masyarakat untuk menjadi bangsa yang lebih cerdas dan 

berkarakter.  

Sekolah memiliki visi juga misi yang bertujuan untuk membawa 

generasi bangsa berjalan dengan memiliki fokus pada tujuan yang dimiliki 

oleh sekolah. Pelaksanaan tujuan yang dimiliki oleh sekolah memerlukan 

guru didalamnya. Demi kelancaran terwujudnya tujuan pendidikan dari 

suatu sekolah diperlukan adanya proses pendidikan. Proses pendidikan yang 

dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa 
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yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang 

yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan.  

Pengkoordinasian dilakukan untuk menjaga dan mengawal agar 

tugas yang telah diberikan terlaksana dan sesuai dengan aturan yang telah 

disepakati oleh guru. Guru juga harus memiliki prioritas yang baik dengan 

mendahulukan kegiatan yang penting terlebih dahulu. Selanjutnya 

pengarahan diperlukan agar kegiatan tetap ada pada jalur yang telah 

ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang 

dilakukan sudah mencapai tujuan yang ditargetkan atau belum. Pemantauan 

atau monitoring ini juga dilakukan untuk melihat hal-hal apa saja yang 

menjadi kesulitan. Selanjutnya diperlukan adanya penilaian hasil yang telah 

dicapai (Suryosubroto, 2004, h. 16-19).  

Guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan yang memegang 

peranan sentral dalam proses pembelajaran. Peranan sentral yang dimiliki 

oleh guru menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki menjadi 

kompleks. Tuntutan kerja guru tidak hanya di sekolah, masyarakat juga 

memiliki standar penilaian yang tinggi terhadap seorang guru. Masyarakat 

beranggapan bahwa guru merupakan panutan yang seharusnya dapat 

menjadi contoh yang baik. Guru harus memperhatikan cara berperilaku, 

cara berbusana dan juga memperhatikan setiap tutur kata yang diucapkan  

karena akan sorotan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat percaya dengan 

melihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan dalam bermasyarakat 

merupakan suatu gambaran yang menunjukkan bagaimana guru ketika 

mengajar anak didiknya didalam kelas. Sikap baik buruknya menjadi tolok 

ukur masyarakat menilai kualitas dari guru tersebut.  
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Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan adanya stres 

yang dirasakan oleh guru. Guru mata pelajaran di SMP Terang Bangsa 

membuat materi untuk pembelajarannya dikelas. Modul ini dikembangkan 

dari materi yang telah diberikan dari Dinas Pendidikan sehingga tetap 

relevan untuk diajarkan kepada anak didik. Mengisi jurnal setelah mengajar 

juga dikerjakan oleh guru dan mempersiapkan media pembelajaran untuk 

bahan ajar selanjutnya.  Guru mata pelajaran juga harus mengevaluasi hasil 

pembelajaran yang diberikan kepada murid dengan memberikan beberapa 

pertanyaan tertulis yang dikerjakan sendiri oleh guru mata pelajaran. 

Guru bertanggung jawab terhadap nilai siswa. Siswa dengan nilai 

rendah akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya dengan 

mengikuti ulangan perbaikan atau remidi. Siswa yang memiliki nilai kurang 

maka guru akan diminta oleh sekolahan untuk memberikan kelas tambahan. 

Waktu yang diberikan oleh gurupun tidaklah sedikit, terlebih lagi jika 

adanya kelas tambahan yang dilaksanakan diluar jam pembelajaran. Hasil 

evaluasi semester biasanya dibagikan dalam bentuk rapor bayangan 

sehingga menyebabkan guru harus bekerja dua kali karena pada akhir 

semester murid akan diberikan rapor asli hasil pembelajaran. Hal inilah 

yang menyebabkan guru mengalami stres. Dampak stres kerja yang tampak 

adalah guru tersebut mengalami sakit secara fisik karena kelelahan. 

Wawancara yang kedua juga dilakukan kepada seorang guru mata 

pelajaran yang menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab menjadi guru 

Terang Bangsa sangat kompleks. Stres kerja pun dirasakan oleh guru 

tersebut. Stres yang nampak adalah guru tersebut menjadi pribadi yang 

tergesa-gesa sehingga mengakibatkan salah masuk kedalam kelas. Hal ini 
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disebabkan karena guru tersebut memiliki tugas yang rangkap dan ingin 

menyelesaikan tugas dengan segera. Hal ini didukung dengan adanya teori 

yang membahas mengenai respon yang akan muncul ketika mengalami 

stres. 

Hardjana (1994, h. 24-26) membagi respon stres menjadi empat (4), 

yaitu: pertama gangguan emosional. Jika seseorang stres, mereka akan 

memberikan respon yang bersifat cemas, gelisah, mudah marah, mudah 

tersinggung, depresi, rasa harga diri menurun, mood berubah-ubah. Tidak 

semua individu merasakan hal yang demikian, emosi yang positif yang 

berkaitan dengan stres biasanya seperti bahagia, senang, dan cinta. Emosi 

stres yang paling umum dirasakan adalah seperti adanya kecemasan juga 

depresi yang biasanya ditandai dengan munculnya perasaan takut, cemas, 

gelisah juga merasa bahwa dirinya tidak berguna.  

Kedua adalah gangguan pada intelektual. Gangguan ini berkaitan 

dengan cara berfikir, seperti gangguan dalam berkonsentrasi, ingatan, 

sulitnya dalam mengambil keputusan, suka melamun, rasa humor yang 

berkurang, menurunnya prestasi kerja, mutu kerja rendah, ketika 

menghadapi banyak tugas dan tekanan maka jumlah kekeliruan yang dibuat 

bertambah. Ketiga gangguan pada fisikal. Gangguan ini berkaitan dengan 

sakit kepala atau pusing, susah tidur, sulit buang air besar, tekanan darah 

naik atau serangan jantung, mengeluarkan keringat, berubah selera makan, 

lelah atau kehilangan daya energi, bertambah banyak melakukan kekeliruan 

atas kesalahan dalam kerja dan hidupnya.  
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Keempat gangguan pada interpersonal. Stres ini biasanya akan 

memengaruhi hubungan dengan orang lain baik di luar maupun di dalam, 

antara lain kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah 

mempersalahkan orang lain, mudah membatalkan janji atau tidak 

memenuhinya, suka mencari-cari kesalahan orang lain atau menyerang 

dengan kata-kata, mengambil sikap terlalu membentengi atau 

mempertahankan diri, dan suka mendiamkan orang lain. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan menujukkan adanya respon 

stres yang dialami oleh guru SMP. Ada yang mengalami gangguan pada 

fisik dan ada pula yang mengalami gangguan pada emosionalnya. Stres 

yang dialami oleh guru ini dapat menyebabkan adanya penurunan prestasi 

kerja. Secara garis besar guru SMP Terang Bangsa pun dapat dikatakan 

mengalami stres karena ketika menghadapi deadline dan tugas masih 

banyak yang belum terselesaikan guru cenderung untuk fokus pada tugas 

yang ada sehingga kurang dapat berkomunikasi dengan baik. Guru A pun 

menjelaskan bahkan saat sedang memiliki tugas yang menumpuk membuat 

guru menjadi lebih sensitif secara emosional dibuktikan dengan perkataan 

tajam yang dilontarkan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh sebab 

itu guru membutuhkan penananganan terhadap stres yang dimiliki. 

Penanganan stres ini disebut sebagai coping stress. 

Coping merupakan suatu tindakan yang diambil oleh individu untuk 

mengurangi stres yang dirasakan. Menurut Earnest dan Dwyer, coping 

stress merupakan kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan strategi 

yang dimiliki untuk mengurangi dan mengatur respon dari stres (Khan, 
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2013, h.2). Guru memerlukan coping stress yang tepat untuk menangani 

stres yang dirasakan. Lazarus & Folkman menggambarkan coping sebagai 

proses pengelolaan jarak antara tuntutan yang berasal dari dalam diri 

ataupun yang berasal dari lingkungan dengan berbagai daya untuk 

menghadapi situasi stres (Smet, 1994, h.143). Coping stress yang 

dilakukan masing-masing pribadi akan berbeda tetapi semuanya untuk 

mengurangi rasa stres yang sedang dialami. Pincus & Friedman (dalam 

Santrock, 2007, hal.300) mengungkapkan bahwa banyak individu yang 

berhasil menggunakan problem focused coping dan emotional focused 

coping untuk mengatasi situasi stres. Tindakan yang seringkali 

dipergunakan oleh guru SMP Terang Bangsa adalah emosional focused 

coping. Emosional focused coping yang dilakukan biasanya dalam bentuk 

berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan karena banyak yang menganggap 

bahwa profesi guru adalah suatu pengabdian dan pelayanan. 

Ada guru yang mampu menggunakan coping stress namun adapula 

guru yang belum menemukan cara untuk mengurangi stres yang dirasakan 

dan lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya. Guru yang mampu 

menggunakan coping stress biasanya mampu mengerjakan tugas dengan 

baik dan mampu membagi waktu juga mengontrol emosi negatif dalam 

dirinya. Sebaliknya guru yang tidak dapat menemukan coping stress 

cenderung untuk menyerah dengan tugas yang diberikan karena merasa 

tidak mampu menyelesaikannya. Dalam Smet (1994, h.131), menyatakan 

bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada coping stress, seperti: 
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1. Variabel dalam kondisi individu: hal ini berisikan tentang 

umur, jenis kelamin, tahap kehidupan, tempramen, intelegensi, 

faktor genetik, pendidikan, status ekonomi, suku kebudayaan, 

dan kondisi fisik.  

2. Karakterisik dari kepribadian yang mencangkup introvert-

ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, kepribadian 

ketabahan (hardiness), locus of control, kekebalan, dan 

ketahanan. 

3. Variabel sosial-kognitif mencakup dukungan sosial yang telah 

dirasakan, jaringan sosial, serta kontrol pribadi yang 

dirasakan.  

4. Hubungan lingkungan sosial, integrasi didalam jaringan sosial 

dan dukungan sosial yang diterima. 

5. Strategi coping yang dilakukan, merupakan cara individu 

untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi stres. 

Faktor yang memengaruhi coping stress yang dipakai oleh guru 

Terang Bangsa sendiri adalah faktor umur. Ini dikarenakan dengan 

bertambahnya umur mereka pengalaman yang didapat pun semakin 

bertambah. Selain itu faktor pendidikan juga memengaruhi coping yang 

dilakukan. Guru yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki wawasan 

yang lebih luas pula, sehingga ketika menghadapi tugas yang mungkin 

orang lain pikir itu adalah tugas yang sulit guru tersebut dapat mengerjakan 

dan mengajarkan pada guru lainnya. Begitu pula dengan cara menangani 
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anak, guru yang memiliki wawasan luas pun dapat mengatasi permasalahan 

yang berususan dengan siswanya dengan baik. 

Hal lain yang memengarui coping stress pada guru Terang Bangsa 

adalah self efficacy. Self efficacy ini masuk kedalam lingkup karakteristik 

kepribadian. Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi selalu 

memiliki pemikiran positif bahwa ia dapat mengerjakan setiap tugas yang 

ada dan percaya pada kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan 

seseorang yang memiliki self efficacy yang rendah, mereka cenderung 

untuk pesimis dan merasa tidak mampu, kurang percaya akan 

kemampuannya bahkan minder. Orang yang memiliki self efficacy yang 

rendah tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas yang dimiliki. 

Self efficacy yang tinggi cenderung untuk dapat menyelesaikan 

tugas-tugas yang sulit dan cenderung untuk bersikap tenang dari pada 

tergesa-gesa ketika mengerjakan tugas (Pervin, Cervone & John, 2005, 

h.426). Memiliki efficacy yang tinggi membuat seseorang memiliki coping 

stres yang baik. Tuntutan pekerjaan yang diterima oleh guru akan menjadi 

suatu tantangan dan bukan merupakan suatu beban ketika memiliki self 

efficacy yang tinggi. Guru SMP perlu mendapatkan informasi mengenai 

pentingnya self efficacy yang tinggi ketika menghadapi suatu tekanan 

supaya memiliki coping stres yang baik.  

Penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan self efficacy dan 

coping stress oleh Rizky, Zulharman & Risma (2014, h.5) mendapatkan 

hasil r=0,278 (p=0,00). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif yang signifikan dan memiliki korelasi lemah. Hal ini menunjukkan 
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bahwa semakin tinggi self efficacy maka akan semakin tinggi pula 

penggunaan coping stress.  

Pada tahun 2013, Fauziannisa dan Tairas (2013, h. 139) melakukan 

penelitian tentang hubungan antara Strategi Coping dengan Self-efficacy 

pada Penyalahguna Narkoba pada Masa Pemulihan. Hasil koefisiensi yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah 0,587 bernilai positif yang memiliki arti 

bahwa terdapat hubungan yang kuat pada kedua variabel, yaitu strategi 

coping dan self efficacy. 

Rafikasari (2015, h. 7-8) melakukan penelitian mengenai  hubungan 

antara efikasi diri dengan coping stress pada mahasiswa yang menyusun 

skripsi. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil koefisien dengan 

korelasi  (rxy) adalah 0,785 P=0,00 sehingga menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri dengan strategi 

coping pada mahasiswa. 

Penelitian mengenai self efficacy dan coping stress juga telah 

dilakukan oleh Sujono (2014, h.238) dengan subjek mahasiswa yang sedang 

menghadapi skripsi di FMIPA UNMUL. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan diperoleh nilai r=0,650 dan p=0,000 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang positif. Semakin tingginya self efficacy maka akan semakin 

tinggi pula penggunaan coping stress. 

Berdasarkan penelitian diatas peneliti ingin mengetahui secara 

empirik bagaimana hubungan antara self efficacy terhadap coping stress 

pada guru SMP Terang Bangsa Semarang. 
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B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara self efficacy terhadap coping stres pada guru SMP Terang Bangsa 

Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori psikologi 

pendidikan dan psikologi kesehatan mental. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi atau dapat memperbaiki 

strategi coping pada guru SMP yang kurang efektif. 
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